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Kegyelettel emlékezünk 2019. február 12-ére, 

SZŐKE TERÉZ 
szül. Péter 

halálának első évfordulóján. 
Örök álma fölött őrködjön a szeretet és a megemlékezés. 

Szerettei – Csíkszereda, Csatószeg, Budapest
285728

Pihenj, pihenj a csendes hant alatt, 
adja meg a túlvilág azt, 
amivel az élet adós maradt. 
Csillag lettél, mert szívből szerettél. 
Két szemed, mint csillag felragyog,
 Szerettél-szerettünk, ettől voltunk boldogok. 

Fájó szívvel emlékezünk 2005. február 12-ére,

KORPOS ERZSIKE 

halálának 15. évfordulóján. 
Nyugodjék békében, örök világosság legyen a része! 

Szerettei – Kányád, Székelyudvarhely
285779

„Olyan csönd van így nélküled, hogy szinte hallani, 
amit még utoljára akartál mondani.”
(Váci Mihály) 

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy a drága jó édesanya, nagymama, 
dédnagymama, anyós, testvér, sógorasszony, rokon, 
szomszéd, jó barát és ismerős, 

ÖZV. NAGY FERENCNÉ
szül. András Veronika

életének 81., özvegységének 24. évében, 2020. február 9-én hosszas 
betegség után csendesen elhunyt. Őrizzétek szívetekben halványuló 
mosolyom, s csak a jóra emlékezzetek, ha rám gondoltok. Drága 
halottunkat 2020. február 12-én délután 15 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a rómaim katolikus egyház szertartása szerint, a Szent 
Miklós-hegyi ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen csen-
des, emléke áldott! Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely
285759

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 

KOVÁCS DEZSŐ 
okleveles mérnők 

temetésén részt vettek, segítséget nyújtottak, és mély fájdalmunk-
ban osztoztak. 

A gyászoló család – Csíkszereda
285785

A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt, 
elmentél, de gondolatban örökké velünk maradsz. 

Fájó szívvel emlékezünk 2015. február 12-ére, 

BALÁZS MIKLÓS ISTVÁN 
nyugalmazott állomásfőnök 

halálának 5. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíkszereda

285733

Fájó szívvel emlékezünk 2015. február 12-ére,

ID. MAGYARI BÉLA 

halálának 5. évfordulóján. 

Beszélgetve a múltat felidézzük, 
drága emléked szívünkben őrizzük. 

Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 
Fiai, menyei – Székelyudvarhely

285762

Küzdöttél, de már nem lehet, 
csend ölel át és szeretet. 
Csak az hal meg, kit felednek, 
örökké él, kit igazán szeretnek.

Megcsendül szívünkben az emlék húrja, 
eszünkbe jut édesanyánk jóra intő szava. 
Küzdelem és sok munka volt az élete, 
legyen áldott, csendes pihenése.

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, 
testvér, anyós, rokon, szomszéd és jó ismerős,

ÖZV. JAKÓCS JÁNOSNÉ
szül. Csiki Berta 

életének 81., özvegységének 14. évében, 2020. február 11-én 
türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. Drága halot-
tunkat 2020. február 14-én, pénteken du. 2 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a római katolikus egyház szertartása szerint, 
a zetelaki ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott! Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával. Kérjük 
a végtisztességtevőket, hogy kegyeletüket pár szál virággal róják le. 

A gyászoló család – Zetelaka
285787

Még mindig fáj, de örökre így marad, 
mindig velünk leszel, az idő bárhogy is szalad. 
Fájdalmas az út, mely sírodhoz vezet, 
a Jóisten őrködjön pihenésed felett. 

Fájó szívvel emlékezünk 1998. február 12-ére, 

VITOS LÁSZLÓ 

halálának 22. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. február 
15-én, szombat reggel 7.30 órakor lesz a Szent József-kápolnában. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszereda
285783

Már jött a vég a szívben és erekben, 
de a lélekben még egy vágy maradt. 
Otthon pihenni vén fenyőfák alatt, 
a visszahívó régi rengetegben.
(Áprily Lajos)

Kegyelettel emlékezünk 2020. február 12-ére, 

BOGÁCS KÁROLY 
vállalkozó

halálának 10. évfordulóján. 
Hiányzol, pótolhatatlan emléked örökre szívünkben él! 

Családod, unokáid: Boti, Zsombi és Károlyka – Csíkszereda
285667

A viszontlátás reményében emlékezünk drága szüleink, és szeretett 
testvérünk földi életből való elköltözésük évfordulóján, 

BOCSKOR JÓZSEF 
halálának 13. éve, 

BOCSKOR MARGIT
6. éve,

BOCSKOR JÓZSEF
(Öcsi)
4. éve. 

Fájó emlékük szívünkben örökké élni 
fog! Nyugodjanak békében! 

Szeretteik – Csíkszentmárton, Németország
285773

Tiéd a csend, a nyugalom, 
miénk a könny, a fájdalom. 
Akartunk mi annyi jót és szépet, 
de a sors életünkben, mindent összetépett. 

Fájó szívvel emlékezünk 1998. február 12-ére, 

BLÁGA LÁSZLÓ ZOLTÁN 

halálának 22. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíkszereda, Gyimesközéplok

285775

„Mikor a bűntől meggyötörten a lelkem terheket hordozott 
Egyszer csak könnyebb lett a lelkem, valaki értem imádkozott. 
Valaki értem imádkozott, talán apám, anyám régen? 
Talán más is, aki szeret, jó barátom vagy testvérem? 
Én nem tudom, de áldom Istent, 
Ki nékem megváltást hozott, 
És azt, aki értem csak egyszer is imádkozott.”
(Reményik Sándor) 

Megköszönve a Jóistennek, hogy Ő a miénk volt, 
emlékezünk 2017. február 12-ére, a drága jó férj, édes-
apa, nagyapa és dédapa, 

PÁLOSY SÁNDOR LÁSZLÓ 

halálának 3. évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise február 
14-én, 18 órakor lesz a csíksomlyói kegytemplomban. 
Nyugodjon békében! 

A gyászoló család – Csíksomlyó
285782

„Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó és az élő. 
Meghaltam, s lám, mégis élek, örökké. 
Nálam van a halálnak és az alvilágnak a kulcsa.”
(Jel.1,17-18)

Az Úr Jézusnak Szent János apostolhoz intézett 
szavai, számunkra is nagy vigaszt jelentenek, 
amikor a néhai, 

VERES MÁRTON-RA 

emlékezünk, aki 19. éve költözött az örök otthonba. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! 

Imádságos lelkülettel, szerettei
285767

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, 
számunkra te sosem leszel halott. 
Örökké élni fogsz, akár a csillagok. 

Fájdalommal, de az örök élet reménységével 
tudatjuk, hogy a drága jó édesanyánk, testvérünk, 

TANKÓ ÉVA 
szül. Oltean 

életének 64., özvegységének 22. évében, 2020. február 7-én hirtelen 
elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2020. február 13-án 
10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkzsögödi ravatalozóból 
a helyi temetőbe. 

Fájó szívvel búcsúznak: gyermekei, testvérei, veje, sógorai, 
sógornői, rokonai, szomszédai és barátai – Csíkzsögöd

285778

Nem vársz már bennünket ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. 
De abban reménykedünk, hogy jó helyre méssz, 
hisz te a jónál is jobbat érdemeltél.

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó feleség, 
édesanya, nagymama, anyós, rokon, szomszéd, jó barát és ismerős, 

TAMÁS MAGDOLNA 

szerető szíve életének 59. évében, 2020. február 9-én megszűnt dobogni. 
Betegségben is türelmes voltál, fájdalmadban is csak hallgattál. 
Éltél és minket szerettél, nem haltál Te meg, csak álmodni mentél. 
A jó szülőket feledni nem lehet, szívünkből soha nem hűl ki a szeretet. 
Drága halottunk földi maradványait 2020. február 13-án 13 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a vasútállomás melletti ravatalozóból a 
helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csíkszereda
285768




